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Dag Concordiaan,
Op zondag 10 april, 11 uur wordt op de hoek van Kattestraat en Langesteenweg het
"Jeanne Van Ginderachter-pleintje" ingehuldigd.
Wijlen onze erevoorzitter krijgt dit pleintje aangeboden in het kader van "meer vrouw op
straat" en op initiatief van de serviceclub Zonta Club Brussel Zavel waarvan Jeanne Van
Ginderachter stichtend voorzitter was.
Op de uitnodiging van het gemeentebestuur lezen we : "Jeanne Van Ginderachter was de
dochter van voormalig burgemeester Jozef Van Ginderachter, die van Martinas een van de
grootste brouwerijen van het land maakte. Zij was een uitzonderlijke vrouw, een feministe
'avant la lettre'. Als stichtend lid van serviceclub Zonta Brussel Zavel maakte ze zich
verdienstelijk met het ondersteunen en aanmoedigen van ondernemende vrouwen."
Wij van Concordia kunnen dit initiatief alleen maar ondersteunen en met plezier dit
evenement muzikaal opluisteren.
De Concordia-muzikanten bieden de aanwezigen vanaf 10u30 al een klein concert aan
voor de aanvang van het academisch gedeelte. Het academisch gedeelte (om 11 uur)
wordt ook muzikaal opgeluisterd door Concordia, met - hoe kan het anders - onder andere
de "Ginder Ale-mars".
Vanzelfsprekend is iedere Concordia-sympathisant welkom !
Nadien wordt er door het gemeentebestuur aan de aanwezigen "Madame Jeanne"
aangeboden, het biertje gebrouwen ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan in 2015 en
genoemd naar onze erevoorzitter.
Tijdens deze inhuldiging en tot het weekend daarop loopt er in de eventlocatie Tripl een
tentoonstelling over het roemrijke verleden van het Ginder Ale bier. De moeite waard om
te bezoeken. Curator Pieter Vercauteren heeft samen met enkele verwoede verzamelaars
van Ginder Ale attributen een prachtige tentoonstelling opgebouwd. Inkom is gratis.
Graag tot dan !
Mark
Eindelijk Paasconcert !
Na een paar keer verplaatst en uitgesteld kunnen wij opnieuw concerteren !
Ondertussen ken je de datum al, want traditioneel brengt onze muziekvereniging op de
tweede zondag na Pasen in het prachtige kader van de Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt-kerk
te haar Paasconcert, dit jaar op zondag 1 mei 2022.
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Het eerste gedeelte van het concert is zoals steeds voorbehouden aan Concordia : onder
leiding van dirigent Roland DE KLIPPEL staan/zitten onze eigen muzikanten in de
spotlights. Na de pauze delen wij het podium met Sofie VERBRUGGEN onder de noemer “
de Koninklijke Muziekvereniging Concordia en Sofie in concert” op de affiche plaatsten we
als ondertitel “Eindelijk”…
Zondag 1 mei 2022 : Een eerlijke artieste met een grenzeloze creativiteit en de ‘just right’
stemkleur bij elke mood: Sofie en de Koninklijke Muziekvereniging Concordia in de
hoofdrol !
Op ”Uit in Vlaanderen” kun je al wat meer info terugvinden. Je kan ook al je VIPkaarten reserveren door een mailtje te sturen naar marc.vanderstraeten@telenet.be
Het is immers niet iedere dag dat je met een sympathieke artieste als SOFIE een praatje
kan slaan.
Daarom ook opnieuw dit speciaal arrangement voor wie enkele vraagjes voor SOFIE heeft
en samen met haar een glaasje wil drinken.
Dit VIP-arrangement ter waarde van 40 euro omvat : uitgebreide receptie voor het
concert – gereserveerde plaatsen - drankje tijdens de pauze - meet and greet met Sofie na
het concert
Betaling van de kaarten op rekening BE66.8508.2728.8443 van de Koninklijke
Muziekvereniging Concordia, Merchtem. Zopas hebben de muzikanten en de bestuursleden
ook hun kaarten gekregen, de verkoop is van start gegaan ! Je kan ook je bestelling
doorgeven via onze website.
In bijlage bezorgen we je graag een affiche van dit prachtig evenement, mogen we je
vragen om deze op je meest zichtbare plaats te hangen ?
Onmetelijk dank aan de sponsors, dank zijn hen kunnen we ook nu een tweetal weken
voor het concert een prachtige Paasbrochure in je bus laten vallen, kunnen we ook nu een
mooie affiche laten drukken. We bevelen deze handelaars graag bij je aan !
Beste muzikanten, in aanloop naar het Paasconcert repeteren we, zoals steeds, elke
woensdag, aanvang 20 uur stipt ! De Generale Repetitie, samen met gastzangeres Sofie
zal plaatsvinden op woensdag 27 april, 20 uur in de kerk. Het uur van samenkomst voor
zondag 1 mei bespreken we nog samen. Spreek ondertussen je collega-muzikanten aan
dat zij er ook staan met dit jaarlijks topevenement van onze muziekvereniging. En je weet,
we verwelkomen ook nieuwkomers aan onze pupitters.
Helpende handen zijn ook steeds welkom voor het klaarzetten van de kerk en zaal ’t
Vijverdal.
Op woensdag 27 april wordt het podium vergroot met de elementen van de gemeente,
hiermee starten we om 18.30 uur.
De dag van het concert zetten we de kerk klaar direct na de viering van 10.30 uur.
Afbreken doen we op maandagmorgen, vanaf 8.30 uur.
Tijd en zin om een handje toe te steken ? Geef je dan een seintje aan Pieter (0479 –
42.16.95) of Mark (0473 – 57.90.57)
Alvast dank !
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DE CHEF aan het woord
Onze voorzitter vraagt mij soms om een stukje te schrijven, maar, eerlijk gezegd, dat is
niet mijn specialiteit. Ik ben beter met noten dan met woorden. Ik ben blij dat we terug
kunnen musiceren en concerteren en dat we eindelijk na meer dan twee jaar wachten ons
Paasconcert met Sofie kunnen brengen.
Het is voor mij en de muzikanten niet gemakkelijk geweest om dit voor te bereiden : de
lange lockdowns, en dan bij het hervatten van de repetities altijd weer aan hetzelfde
programma moeten verder werken, steeds met de onzekerheid : kan het ? kan het niet ?
Toch ben ik ervan overtuigd dat wij een prachtige uitvoering van ons programma zullen
kunnen brengen. Kan niet anders met zulke toppers van muzikanten !
Voor mij is dit het allereerste Paasconcert dat ik mag brengen, alhoewel ik nu toch al meer
dan twee jaar de muzikale leiding heb, en ik hoop uiteraard dat er nog veel mooie
concerten mogen volgen, samen met deze prachtige groep !
Vele muzikale groetjes en rendez-vous op 1 mei op ons concert !
Roland De Klippel
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AKTIVITEITENKALENDER 2022
TAPA PORTA, afhaal Spaans
INHULDIGING PLEINTJE EREVOORZITTER
PAASCONCERT 2021, Sofie in concert
KATUIT PEIZEGEM KERMIS
PAROCHIEDAG
SERENADE EREVOORZITTER LUC
PROMENADECONCERT VLAMO
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
54ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
VREDESVIERING
CECILIAFEEST
PAASCONCERT, gospel

zaterdag 9 april 2022
zondag 10 april 2022
zondag 1 mei 2022
zondag 15 mei 2022, Peizegem
zondag 15 mei 2022,
zondag 29 mei 2022, wzc Martinas
zondag 12 juni 2022, Nijverseel, Opwijk
zondag 21 augustus 2022
zondag 28 augustus 2022
zat. 8 – zon. 9 oktober 2022
vrijdag 11 november 2022
zaterdag 3 december 2022
zondag 23 april 2023

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie, muzikanten en medewerkers deze kalender reeds
willen noteren in jullie agenda, op je kalender, in je smartphone, je tablet, we rekenen immers op jullie
aanwezigheden.
Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd worden, in functie van activiteiten, optredens
ed, kijk ook regelmatig naar de Concordia-facebookpagina en op onze website.
En ... best deze voor 2023 ook reeds noteren
Hou je ook onze mails in de gaten ?
Repetitie elke woensdag, tenzij ander bericht.

Op de foto : wijlen onze erevoorzitter Jeanne Van Ginderachter geniet van het eerste
brouwsel en stemde graag toe om dit biertje naar haar te vernoemen. “Madame Jeanne” is
geboren. Zondag 10 april wordt het geschonken !
(foto december 2014)
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